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In numărul de azi:
• Progresul C.P.C.S. a învins Știinfa l.C.F. în campionatul feminin

de volei. (piag. 2-a)
e Observații critice prilejuite de inaugurarea campionatului republi

can de rugbi (pag. 2-n)
• O etapă agitată în campionatul categoriei A la fotbal

(pag. 3-a)
• Angelica Rozeanu, Ferenc Sido și Jozsef Koczian principalii par- 

ticipanți ai concursului internaționa l de tenis de masă (pag. 4-a.)
« Finalele campionatului republi can de lupte clasice seniori

(pag. 4-a)
• Tragerea la sorți a probelor de simplu ale campionatelor mondiale

de tenis de masă. (pag. 4-a)
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SĂ împletim armonios 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ CU ÎNVĂȚĂTURA
PE băncile școlilor și institu

țiilor noastre de învățămînt su
perior studiază azi sute de mii de 

tineri. Grija statului democrat- 
popular pentru tinăra generație se 
reflectă și în larga dezvoitare a în- 
vățămîntuluj de toate gradele. Ni
ciodată, în trecut, numărul elevi
lor și al studenților nu a fost atît 
de mare în țara noastră. Niciodată 
pînă acum tineretul studios nu s-a 
bucurat de asemenea condiții — bi
blioteci, cămine, cantine, labora
toare, etc. — care să-i permiSă 
desfășurarea unei activități multi
laterale pentru cucerirea comorilor 
științei.

Printre elevii și studenții patriei 
noastre se află numeroși sportivi, 
și rindurile lor sînt în necontenită 
creștere. Acesfa este un lucru bun, 
folositor. Cu cit vor fi mai mulii 
acești sportivi, cu atît vom avea 
sguranța că din școlile și facultă
țile noastre ies oameni cu mintea 
ageră dar și cu trupul oțelit. Spor
tivii din școliie și facultățile noa
stre, la fel ca și toți ceilalți colegi 
ai lor. au aceeașr sarcină princi
pală : învățătura. Și cei mai mufți 
dintre ei au înțeles acest lucru. 
Echipa de fotbal Știința Craiova 
este o echipă „integralistă", toți 
jucătorii ei tre?îndu-și cu succes 
examenele din ultima sesiune. A- 
lexandru Moldovan, interul echipei 
de fotbal de categoria A Știința 
Cluj este unul din cei mai harn ci 
studenți ai anului IV al Facultății 
de Mecanică din Cluj. La sfîrșitul 
sesiunii de examene din luna ia
nuarie el a fost felicitat de condu
cerea facultății pentru rezultatele 
obținute. Pe aceeași line se si
tuează colegul său de ech'pă losrt 
Szekely, student în agronomie. Ele
vii Lucian Popescu și Dumitru Că 
lugăru. de la Școala Medie Teh
nică de Centrale electrice din Cra
iova, loan Bran, de la Școala Me
die Tehnică de drumuri și poduri 
‘in același oraș, sînt nu numai 
printre ce; mal buni sportivi ai 
școlilor lor ci și fruntași la învă
țătură. O bună parte din re spor
tivii fruntași care urmează cursu- 
t Ie Institutului de Cultură Fizică, 
pregătindu-se să devină cadre de 
bază ale mișcării noastre sportive, 
figurează printre ce; mai buni stu
denți ai institutului. Printre ei se 
află maestra sportului Elena Leuș- 
tean, gimnasta Alexandrina Penciu, 
baschetbal stele Teodora Simione- 
scu și Ștefania Tomescu, handba- 
lista Hortensia Todor, atleții Eli- 
sabeta Nemetz și Ion Wittman, vo
leibalista Maria Călugărita. și 
alții.

Se mai întilnesc însă in școlile 
și facultățile noastre și tineri care, 
foarte grijulii pentru reputația de 
sportivi, sînt mai puțin preocupați 
de situația lor școlară. In dreptul 
numelui lor poți găsi note sub 3, 
multe calificative nesatisfăcătoare. 
Asemenea exemple oferă Ștefan 
Tăttceanu d n anul | al Institutu
lui Agronomic „N. Bălcescu" din 
București, jucător de fotbal la 
Știința București. I. Bălcăceanu, 
de la Facultatea de Chimie din 
București, halterofil, studenta timi
șoreană Lucia Dobre, handbaliste 
și studenții de la l.C.F.: luliana 
Togănel, Elena Dobrovolski, Mari
na Răduiescu, Ștefan Lucaci, Ho- 
rațiu Nicolau. Această listă — in
completă, desigur — cuprinde, du
pă cum se poate constata, numele 
unor sportivi fruntași cunoscuți în 
întreaga țară. Ce fel de exemplu

Spartachîada sportivilor Moscovei
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
La Moscova continuă desfășu

rarea spartachiadei sportivilor din 
capitala sovietică. In programul 
spartachiadei sînl cuprinse între
ceri la 17 ramuri de sport. între
cerile finale care se desfășoară în 
prezent au fost precedate de nu
meroase concursuri organizate în 
uzine, fabrici, școli, universități și 
instituții la care au luat parte 

pot lua colegii lor de la asemenea 
sportivi? Cred oare Tăuceanu, To
gănel și ceilalți că fac cinste titlu
lui de sportiv fruntaș prin attu- 
dinea pe care o au față de învă
țătură ? Sportivii conștienți, spor
tivii care știu să îmbine armonios 
activitatea sportivă cu munca de 
învățătură, sînt întru totul îndrep
tățiți' să li se adreseze astfel aces
tor sportivi care nu învață -. men
talitatea pe care o mai au unii, 
considerîndu-i pe sportivi incapa
bili de o pregătire intelectuală 
înaltă, vi se datorește, în primul 
rînd, vouă și faptului că nu depu
neți toate eforturi'e pentru a vă 
ridica la înălțimea m'siunți ce vă 
revine. Patria va avea nevoie de 
cunoștințele voastre, dar voi nu în
țelegeți această cerință. Dimpotri
vă, vă închipuiți că renumele de 
bun sportiv poate constitui o por
tiță prin care să se strecoare igno
ranța, nepăsarea, l’psa de pregăti
re. Invățămlntul nostru este însă 
incompatibil cu o asemenea si
tuație, și din rîndurile luț se ex
clud automat cei ce nu înțeleg să 
se încadreze in atmosfera de mun
că, de disciplină, de seriozitate.

Ce trebuie făcut pentru a mări 
neconten t numărul sportivilor 
fruntași la învățătură ? In primiri 
rînd, colectivele sportive citi școli 
și din facultăți trebuie să popu
larizeze pe larg experiența sporti
vilor fruntași în munca de pregăti
re profesională. Este clar că acea
stă experiență se bazează, în esen
ță, pe o judic oasă folosire a tim
pului, pe o disciplină severă, pe 
seriozitate și consecvență în înde
plinirea planului de muncă. Tot
odată. trebuie criticată orice atitu
dine de subapreciere a învățăturii, 
ori cine ar manifesta-o. In rol 
important revine antrenorilor care 
au în supravegherea lor elevi și 
studenți. Preocuparea față d; si
tuația școlară a acestora, față de 
fetei cum își impait eț timpul, tre
buie să constituie un obiectv per
manent al antrenorilor. Li au da
toria să arate elevilor lor marile 
neajunsuri ale sistemului de muncă 
„în asalt“ și să-i îndemne să în
ceapă pregătirea examenelor, teze
lor, din prima zi de școală. Anali
zarea periodică a rezultatelor ’a 
învățătură ale sportivilor trebuie 
să constituie o preocupare pentru 
conducerile colectivelor sportive 
școlare și studențești. Trebuie com
bătută cu asprime orice încercare 
de a motiva rezultatele slabe ale 
sportivilor în învățătură prin pre
ocupările lor suplimentare, de ord n 
sportiv. Exemplul fruntașilor spor
tivi care obțin rezultate dintre cele 
mai bune și in pregătirea profe
sională, ' arată lipsa de temeinicie 
a unor astfel de „motive". In ceea 
ce privește asoc'ația Șl'm’a atît 
consiliul central cît și consiliile 
regionale trebuie să urmărească 
respectarea cu strictețe a preve
derilor statutare care îngrădesc co- 
dașlor la învățătură dreptul de a 
face parte din rîndurile asociației. 
Asociația Știința trebuie să aibă 
o atitudine fermă, intransigentă, în 
această problemă.

A împleti armonios învățătura și 
sportul — iată o preocupare de zi 
cu zi a sportivilor d.'n școlile și 
facultățile noastre. Să depunem 
toate eforturile pentru ca această 
preocupare să aibă rezultate cît 
mai bogate, pentru ca fiecare din 
acești sportivi să devină un frun
taș al luptei pentru cucerirea știin
ței.

zeci de mii de sporiivi. Pentru fi
nală s-au calificat 8000 de spor
tivi.

Pînă acum au luat sfîrșit între
cerile la 10 discipline sportive, prin
tre care patinaj artistic, patinaj 
viteză, schi, hochei, lupte și hal
tere. La concursul de gimnastică 
iau parte aproape 1000 de tineri 
și tinere. Printre participant se gă
sesc c^m-ionii mondiali absoluți 
Galirua RudJio și Valentin Mumatov.

10.368.222 de cetățeni din patria noastră 
au semnat pînă acum Apelul de la Viena 

— COMUNICATUL COMITETULUI PERMANENT PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R. P. R. —

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., întrunit astăzi, 21 mar
tie, constată cu satisfacție că Apelul îm
potriva pregătirii războiului atomic, adre
sat popoarelor lumii de către Biroul Con
siliului Mondial al Păcii, a fost primit și 
aprobat cu o uriașă însuflețire de către 
masele largi ale poporului nostru.

Pînă la 19 martie, în țara noastră 
10.368.222 cetățeni de cele mai diferite 
categorii sociale și credințe religioase 
și-au pus cu hotărîre semnătura pe Apelul 
de la Viena. Cetățenii țării noastre își ex
primă și cu acest prilej, într-o unanimi
tate impresionantă, încrederea fermă în 
victoria forțelor de neînvins ale păcii și 
progresului, în eficacitatea avertismentului 
putes~nic dat organizatorilor războiului 
atomic de către sute de milioane de oa
meni din toată lumea. Ei își manifestă cu

COMITETUL PERMANENT

tărie atașamentul și sprijinul deplin față 
de politica externă a țării noastre, de în
tărire a păcii și colaborării internaționale, 
ce și-a găsit expresia în ftrenta declara
ție adoptată de Marea Adunare Națio
nală a R.P.R., politică cores Hinzătoare 
întru totul intereselor vital ■ și voinței 
poporului romîn.

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. cheamă pe membrii co
mitetelor de luptă pentru pace și pe toți 
luptătorii pentru pace să continue cu ace
lași entuziasm munca de lămurire a cetă
țenilor asupra evenimentelor internațio
nale și acțiunea de strîngerc de semnă
turi pe Apelul Consiliului Mondial al Pă
cii. Listele de semnături sînt deschise 
oricărui cetățean doritor să-și manifeste 
protestul împotriva planurilor imperialiste 
de dezlănțuire a unui război atomic.

PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R.PR.

In Săptămîna Mondială a Tineretului
In întreaga țară, tineretul nostru 

sărbătorește Săptămîna Mondială a 
Tineretului, obținînd noi succese în 
producție, contîmrind campania 
pentru stringerea de semnăturii pe 
Apelul Consiliului Mondial al Pă
cii, înbrecindu-se pe terenurile de 
sport și pregătindu-se pentru cel 
de aii V-lea Festival Mondial al 
Tineretului.

$ase echipe eu luat startul, 
pină ieri, 

in „Traversarea Făgărașilar”
Din comuna PorceșF, situată la 

extremitatea de vest a munților 
Făgănaș — șase echipe au luat 
startul pînă ieri în marea tură de 
iarnă „Traversarea crestei Făgă- 
rașiior". Conform programului, în 
zfua de 19 martie au intrat în 
traseu două echipe ale asociației 
Voința, una alcătuită din Paul 
Fozokos și Al. Floricioiu, . care 
au străbătut în prealabil Carpații 
meridionali de la Herculane și 
pînă la Olt, iar a doua echipă 
formată din I. Vlădureanu, L. 
Munthiu și N. Himesch.

A doua zi — în 20 martie — 
urma să pleoe echipa Dinamo 
cane, neavind însă întregul mate
rial necesar, și-a amînat intra
rea în traseu pentru 26 martie. 
Luni 21 martfe au luat startul al- 
piniștii asociației Ftamuna roșie: 
I. Boitoru, FI. Stan, P. Holitzer 
și H. Balian. Echipa Științei, care 
a pornit la drum la 22 martie, are 
următoarea componență: Gh. Lu- 
paș, R. Stoicovici, Gh. Vătășanu, 
ii ie Radu. Ieri au început urcușul 
spre crestele Făgărașilor cele două 
echipe ale asociației Metalul. E- 
chipa l-a este formată din I. Chi- 
ciorea, I. Udrea, Gh. Angelescu 
și Al. Stătescu, iar echipa a Il-a 
din Gh. Atanasiu, A. Gaghi și C. 
Frăsinel (de la asociația Construc
torul came niu prezintă erttpă în 
această traversare).

Zilele acestea vor mai lua star
tul echipele asociațiilor Locomoti
va (24 martie). Progresul (25 
martie) și Dinamo (26 martie).

In ceea ce privește starea vre
mii, ea a (ost favorabilă. Cu ex- 
cept’a zilei de 19 martie, cînd a 
nins, în, celelalte zile cerul a fost 
senin, iar vizibilitatea bună.

După cum ne comunică suib- 
redacția noastră din Qluj, în acest 
oraș tineretul cinstește prin nume
roase competiții sărbătoreasca sa 
săptămîna. Ieri, de exemplu, echi
pa studenților, Știința Cluj, a sus
ținut un joc amical de fotbal cu for
mația locală Progresul, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 7—1 (5-0).

In cinstea Săptămîrrij Mon dalie 
a Tineretului vor mai avea loc un

Tinerii înotători au obtinut frumoase succese 
in „Cupa Voința4*

Inițiativa asociației Voința de a 
organiza cu prilejul împlinirii a 4 
ani de la înființare un concurs de 
înot dotat cu „Cupa Voința” s-a 
bucurat de un frumos succes. Spre 
deosebire de felul în care au parti
cipat La celelalte concursuri or
ganizate ia începutul anului, de 
astă dată, colectivele dai Capitală 
cu secții de natație au prezentat 
cei mai buni dintre înotători. Pre
zența lor, la probele desfășurate în 
cele două zile, a făcut ca această 
competiție să prilejuiască realizarea 
unor performanțe valoroase. Astfel, 
reprezentanții asociației Știința, au 
reuit să doboare trei recorduri re
publicane la juniori categoria I-a 
și a II-as fapt caire dovedește că in 
colectivul Știința București se acor
dă o mare atenție elementelor ti
nere. Două dintre aceste recorduri 
au fost realizate de Margareta Witt
genstein în probele de 109 și 400 
m. liber. Ambele întreceri s-au ca
racterizat prirutir-o luptă dirză dată 
între aceasta și maestra sportului 
Elisabeta Bock care a întrecut-o 
abia pe ultimii metri. Cele două 
recorduri realizate de Margareta 
Wittgenstein sînt rezultatul muncii 
perseverente depușe de ea și antre
nor, în direcția îmbunătățirii pre
gătirii tehnice. Acum,^ Margareta 
Wittgenstein reușește să respeire pe 
parcurs pe ambele părți; fapt care 
o ajută să alunece eu mai multă- 
ușurință. Fără îndoială că atunci 
e nd ea va reuși să^ respire la fel 
de bine pe ambele părți (pe partea 
dreaptă încă nu și-a însușit sufi
cient respirația cea mai corectă) 
performanțele vor fi dintre cele maă 
bune.

Analizînd timpurile realizate pe 
100 m. de Margareta Wittgenstein 

concurs de natație organizat de 
colectivul Locomotiva Cluj și uaul 
de violei cu participarea asociației 
Rezervele de Muncă.

De la subredacția noastră dlfal 
Deva aflăm că, în regiunea Hune* 
doara, consiliul regional al aso
ciației Recolta a inițiat o acțiune 
de amenajare a ba zeilor sportive te 
mai multe comune și salte 

în proba de 400 m. liber, în care a 
obținut cel de al doilea record 
(6:23.4) constatăm că această îno
tătoare mai are încă de insistat în 
direcția îmbunătățirii rezistenței în 
regim de viteză. Timpul de 1.35 
care constituie midia pe 100 m. 
este mudt prea diepairte de cel de 
...1.19.0 cît a fost capabilă să rea
lizeze ea pe 100 m.

O comportare frumoasă au avut 
și companențiî ștafetei Știința (Kro
ner, Chirvăsuță, VasMiu, Covaci); 
în proba de 4 x 200 ni. liiber, 
care au coborît recordul de juniori 
categoria Il-a (10:55.2) cu aproa* 
pe 25” și s-au apropiat la numai 
2” de recordul de juniori de cate
goria I-a. Și pentru că ne ocupăm 
de stilul liber se cuvine să amin* 
tim și de performanța realizată la 
100 m. de către dinamovistul Aurel 
lonescu (1.02.7). Recordul lui per
sonal atît de bun se datorește în
deosebi mișcării brațelor, căreia 
îi imprimă o frecvență mare. Seria 
recordurilor personale o continuă 
Mihaeia Popescu (Știința), care a 
realizat timpul de 1.34.0 la 100 tn. 
spate, Klaus Covaci (Știința) cti 
1.16.6 la aceeași probă și Andrei 
Banc (Dinamo) 1.16.0 la 100 ni 
fluture.

Rezultatele înregistrate în cadrul 
întrecerilor din cadrul „Cupei 
Voința", ne îndreptățesc să sperăm 
acum cînd ne aflăm în prima par
te a perioadei pregătitoare că în 
acest an, înotătorii și înotătoarete 
noastre, sprijiniți îndeaproape de 
către antrenorii și oolectiveăe lor 
sportive vor obține ferim inar>|e din 
ce in ce mai bune care să le per
mită o ascensiune cît mai rapidă 
spre cu-lmife măiestriei sportive.



PROCEN TA JE...
' Dacă în alte ramuri sportive an
trenorul trebuie să-și facă personal 
observații scrise asupra umui joc, în 
schimb in baschet misiunea 'ui este 
mult ajutată de evidența mmuțioa- 
să a desfășurării partidelor exis
tente in foile de arbitraj. Se poa
te spune că scorerii îndeplinesc nu 
numai rolul de arbitri, care aju
tă la buna desfășurare a unui meci, 
ici și că ei sînt colaboratori dlrecți 
BÂ antrenorilor ciare folosesc adle- 
seori, în concluziile asupra ultimei 
Jmtîlniri și în măsurile pentru vii
torul joc. notările foaiei de arbi
traj. Această colaborare pretinde în
să o totală corectitudine și atenție 
‘din partea scorerului în tinerea evi
dentei și o neștirbită încredere a 
antrenorilor, în datele pe care le 
găsesc în foile de arbitraj.

Cele mai importante observații pe 
care le furnizează foaia de arbi
traj sînt cele privitoare la clemen
tele de tehnică decisive în baschet: 
aruncările la coș din acțiune și a- 
tuncările din lovituri libere. Și toc
mai fiindcă documentele de arbitraj 
(kferă această posibilitate ne-am 
gîndiit că este util acum, cînd ne 
găsim la jumătatea turului cam
pionatului masculin, să dăm o se
rie de cifre și procentaje asupra 
acestui capitol, atît detanportant al 
baschetului, convinși că ele vor fi 
Utile antrenorilor și jucătorilor care 
tui le-au cercetat pînă acum și că 
vor contribui în orice caz la spori
rea eforturilor pentru îmbunătățirea 
preciziei loviturilor la coș.

Progresul C.P.C.S. a învins Știința I.C.F. 
in campionatul feminin de volei

Activitatea 
la box

Cele două întreceri dintre frun
tașele voleiului nostru feminin au 
atras ieri după amiază în sala Giu- 
lești un public numeros, care a 
fost răsplătit cu multe momente 
spectaculoase de joc. In primul 
meci formația Locomotivei — din 
ce în ce mai bine pregătită — a 
reușit să cîștige comod în fața 
voleibalistelor de la Dinamo: 3-0 
(la 3, 9, 13). Dinamovistele au 
arătat o formă slabă, practicînd un 
velei în care greșelile elementare 
au abundat. Ce'e mai bune jucă
toare ale Locomotivei au fost Con
stanța Marcu (realizatoarea a nu
meroase puncte din servicii), Ma
ria Coman și Rodica Sădeanu.

Partida dintre Progresul C-P.C.S. 
și Știința I.C.F. a dat loc la c 
luptă deosebit de disputată în care 
jucătoarele nil au precupețit nici 
un efort pentru a obține victoria 
Voleibalistele de la Progresul au 
reușit să cîștige pînă la urmă a- 
cest important meci: cu scorul de 
3-1 (15-12, 13-15, 15-8, 15-11), da
torită unui atac mai constant, pa
selor mai precise și unuj joc mai 
hotărît și da'm în momentele deci
sive. întreaga echipă a Progresului 
a contribuit din plin la acest suc
ces care o situează în fruntea cla
samentului. O mențiune specială 
Tindei Pleșoiaou. De la Știința 
I.C.F. au corespuns Sonia Colce-

„CURSA
’ In zilele de 22, 23 și 24 aprilie 
se va desfășura cea de a VlII-a 
ediție a tradiționalei competiții ci
cliste „Cursa Scîhteii". La această 
importantă manifestare sportivă vor 
participa cei mai valoroși cicliști 
dim țară, în frunte cu membrii lo
tului republicam. De asemenea, au 
fost invitați să participe o serie 
die alergători tineri care s-au re
marcat în sezonul trecut cu prilejul 
■„Circuitului R.P.R.“ și al competi
ției pentru „Cupa 7 Noiembrie".

Spre deosebire de anii trecuți, la 
această ediție „Cursa Scimteii" va 
avea 3 etape cu un total de 480 
km. Prima etapă se va disputa in 
ziua de 22 aprilie pe traseull Bucu-

• FOTBAL. — Lotul de jun'ori 
»1 orașului București este convocat 
pentru astăzi joi la ora 15 la an
trenament pe terenul FI. roșie 
((Belvedere).

• RUGBI. — Etapa a doua a 
campionatului categoriei A progra
mează pentru duminică 27 martie 
următoarele meciuri: Progresul 
F.B. — Dinamo IX, teren Progresul 
F.B. ora 16; Progresul Sănătatea 
— Minerul Petroșani teren IV Ti
neretului ora 11,30 ; Locomotiva Gr. 
Roșie — Constructorul Buc., teren- 
Parcul Copilului ora 16; Știința 
Timișoara — C.C.A. la Timișoara ;
Pinamo Buc, — CoitstiWiurul O-

Să începem...
In cele 30 de jocuri desfășurate 

pînă acum baschetbaliștii din pri
ma categorie au aruncat de 3295 ori 
la coș din acfiune. Dintre aceste în
cercări 1255 au fost reușite ceea ce 
înseamnă un procentaj de 37,8%. 
Trebuie să recunoaștem din capul 
locului că procentajul este insufi
cient, chiar pentru primele etape ale 
campionatului. In realizarea aces
tui procentaj foarte slab, atîrnă 
greu imprecizia dovedită de unele 
echipe cum sînt: Știința Iași (pro
centaj 30,84%). Locomotiva PTT 
(31,11%), Știința- Timișoara 
(31,61%), Dinamo Oradea (33%), 
Dinamo Tg. Mureș (35,19%). Nici 
echipele care ocupă primele locuri 
în „clasamentul“ procentajelor, res. 
pectiv Constructorul Sibiu (44,39%), 
Știința ICF (42,92%). Progresul 
FB (42,30%), Progre’sul Orașul 
Stalin (40,85%), Progresul Tg. Mu
reș (40,13%), Dinamo București 
(38,37%) nu se pot socoti satisfă
cute de. pregătirea dovedită pînă 
acum în aruncările diin acțiune. 
Singura echipă care a obținut un 
procentaj mediu, oarecum mulțu
mitor. este formația Casei Centraile 
a Armatei, care are de altfel uin 
procentaj evident superior (48,24%) 
față de cifra realizată de echipa 
următoare: Constructorul Sibiu 
(44,39%).

Iată acum și situația aruncă
rilor libere : total lovituri acordate 
1583 ; transformate : 925. Procentaj 
general: 58,43%. Clasamentul pe

riu, și în oarecare măsură, Adria
na Honet și Cornelia Timoșanu.
AZI LOCOMOTIVA - C.C.A, IN 
CAMPIONATUL MASCULIN DE 

VOLEI
Astăzi după amiază, începînd 

de la ora 17, vor avea loc în sala 
Ciulești două jocuri deosebit de in
teresante din cadrul campionatului 
categoriei A la volei masculin. Cu 
acest prilej cele patru echipe bu- 
cureștene Locomotiva, Dinamo, 
Progresul ITB și CCA susțin ulti
mele întîlniri din turul campiona
tului.

In primul meci se întîlnesc Di
namo și Progresul ITB. După cum 
se știe prima echipă ocupă locul 
doi în clasament, iar Progresul se 
găsește pe locul trei, la un punct 
diferență. Se vede deci că între
cerea prezintă și o deosebită im
portanță pentru stabilirea clasa
mentului turulu'.

In al doilea joc Locomotiva, ac
tuala fruntașă a clasamentului, va 
primi replica echipei CCA. Veri
tabile finale de campionat, parti
dele dintre cele două echipe frun
tașe ale voleiului nostru s-au dis
putat totdeauna pe distanța de 
cinci seturi și au ținut încordată 
atenția spectatorilor care au aplau
dat adeseori fazele spectaculoase 
reușite de cele două echipe.

N. MARDAN

S CIN TEII”
rești-Orașul Stalin (170 km.), iar 
cea de a doua la 25 aipriilie pe dis
tanța Orașul Stalin-Făgăraș-Ora- 
șul Stalin (140 km). Ultima etapă 
va avea loc la 24 aprilie pe șo
seaua care leagă Orașul Stalin de 
București (170 km.).

Cea de a VllI-a ediție a cursei 
cicliste organizată de cel mai iu
bit ziar al oamenilor muncii din 
țara noastră este așteptată cu ne
răbdare de masele de sportivi. A- 
coastă întrecere va constitui și un 
bun prilej de selecție a echipei P.PR 
în vederea marii competiții cicliste 
„Cursa Păcii" Pnaga-Bcrlin-Vair- 
șovia, care va începe la 1 Mai.

(Agerpres)

SPORT LA ZI
rașul Sbadăn teren II Tineretului 
ora 10.

• ATLETISM. - Asociația Ști
ința organizează slmbătă (de la 
ora 16) și duminică (de la ora 10), 
un concurs atletic pe stadionul Ti
neretului din Capitală. înscrierile 
se primesc la sedlutl cons ii irului re
gional Știința (str. Dobrogeana 
Gherea 8), mîine între orele 16—20. 
înscrierile se fac pe două categorii: 
a) maeștri ai sportului, categ. I 
și a Il-a; b) caiteg. III-,a, juniori 
și începăitoiri.
• MOTOCICLISM — Intjrucît faza 

regională a campionatului republi
can de motocros desfășurată în Ca
pitală) a avut loc pe un traseu ne- 

echipe: Știința ICF (procentaj 
67,17%), CCA (66,66%), Progresul 
FB (66,16%), Dinamo București 
(65,43%), Progresul Orașul Stalin 
(63.64%), Dinamo Tg. Mureș 
(59,57%), Dinamo Oradea 
(58,15%), Știința Tim. (55,28%), 
Constr. Sibiu (53,28%), Progresul 
Tg. Mureș (50,.64%), Locomotiva 
PTT (50,37%), Știința lași 
(46,42%). După cum se vede, nici 
aici situația nu este satisfăcătoare, 
chiar dacă unele dintre echipe s-au 
apropiat de cifra 70.

Față de situația generală a a- 
runicărilor din acțiune și a lovituri
lor libere, echipele de categoria A 
trebuie să lupte din răsputeri pen
tru a ridica procentajele la încer
cările din acțiune către 60-65% și 
procentajele la lovituri libere către 
75-80%. In ce măsură vor reuși 
baschetbailiștii noștri iruntașj acest 
lucru, vom vedlea la sfîrșitiil turu
lui cînd vom face din nou... soco
telile I

EFTIMIE IONESCU
★

Jocurile din campionatele cate
goriei A programate în etapa a- 
ceasta în Capitală, vor avea loc 
iuni în saila Floreasca, după ur
mătorul program : Știința ICF-Fla- 
mura roșie Oradea (fem.), Știința 
lași-Progresul Tg. Mureș (mase.), 
— urmat die jocuil echipelor de re
zerve : Comstinuctoruil Bucureștii- 
Flamura roșie Tg. Mureș (fem.), 
Știința ICF-Locomotiva PTT 
(mase.).

Fazia interregională a campio
natelor de calificare la box a luat 
sfîrșit. Iată rezultatele înregistrate 
la Bîrlad și Tg; Mureș :
• BIRLAD. — Cat. muscă: Val. 

Mahu (Iași) b. p. Paul David (Bir- 
lad). Cat. cocoș: V. Căruțașu (B) 
b. p. M. Asaftei (I). Cat. pană: 
I. Boceanu (B) învinge prin des
calificare pe I. Gologan (I). Cat. 
semiușoară: Aurel Popa (B) b. p. 
D. Burlaș (I). Cat. ușoară: V. 
Lemnaru (B) învinge prin k. o. 
rep. I-a pe D. Stoianov (I). Cat. 
setnimijlocie: Fr. Dobeș (B) — 
fără adversar. Cat. mijlocie mică: 
Adolf Cristea (I) — fără adver
sar. Cat. mijlocie: Ion Crețu (B) 
învinge prin k. o. tehnic rep. IlI-a 
pe Al. Catană (I). Cat. semigrea: 
C. Roller (I) — fără adversar. 
Cat. grea: Iosif Popovici (I) — 
fără adversar. Meciurile au fost ar
bitrate de N. Albu (Buc.).

M. Faibiș, corespondent
• TG. MUREȘ. — Rezultate teh

nice: Cat. muscă: Ion Hățiș (regi
unea Statal) b.p. V. Mailonifăilean 
(RAM). Cat. cocoș: Gavril Cafiay 
(RAM) b. p. N. Bălan (regiunea 
Stallrr). Cat. pană: O. Paroianu 
(regiunea Stalin) învinge prin a- 
bandon rep. 11-a pe Arpad Balogh 
(RAM). Cat. semiușoară: V. Teo- 
dorescu (regiunea Stalin) b. p. Fr. 
Fullop (RAM). Cat. ușoară: M. 
Dumitru (RAM) învinge prin des- 
caliiificare >pe I. Kiss (regiunea 
Stalin). Cat. semi-mijlocie: 1. Ciuciu 
(regiunea Stalin) cîștigă prin des
calificarea lui Daniel Turzai 
(RAM). Cat. mijlocie mică: I. Bo- 
tezan (regiunea Stalin) b. p. Gh. 
Linca (RAM). Cat. mijlocie: Gh. 
Nicolae (regiunea Stalin) învinge 
prin k o. tehnic rep. Il-a pe Fr. 
Nagy (RAM). Cat. semigrea: C. 
Paroianu — fără adversar. Au ar
bitrat: B. Robert, C. Gheteș (Buc.) 
și M. Clita (Tim’șoara).

Finalele campionatului de califi
care se vor desfășura la Orașul 
Stalin între 9—17 aprilie.

regulamenf.ar (sub 50 km.), corni- 
s:ia centrală de automate a ho'ărît 
ca această comipetiție să se realer- 
ge diurn iniioa aceasta pe un tra
seu care urmează să fie stabilit.

® CICLISM. — Duminică 27 
martie se vor desfășura primele pro
be pe șosea din acest sezon, orga
nizate de comitetul C.F.S. al raio
nului I Mai și colectivul sportiv 
Progresul I.T.B. înscrierile se pri
mesc pînă vineri, 25 martie la ora 
18, la sed-juil cometei orășenești, 
d‘e ciclism str. V. Alecsandri 6. 
Adunarea participainților, tn ziua 
concursului, între oua 9 și 9,30, în 
drepteil bornei kilometrice 8, de pe 
șoseaua Urziceni.

Observații critice prilejuite de inaugurarea 
campionatului republican de rugbi

Campionatul republican de rugbi 
al categoriei A, a fost inaugurat 
duminică. Ne vom permite o serie 
de observații asupra procesului de 
pregătire a formațiilor pe care le- 
am văzut evoluînd și observații cu 
caracter general privind aplicarea 
regulamentului de joc.

Pregătirea fizică generală a e- 
chipelor ni s-a părut bună pentru 
început de sezon, dar despre încăl
zirea efectuată înaintea intrării pe 
teren nu puiem avea aprecieri fa
vorabile. Astfel, doi dintre tinerii 
jucători ai Looomotivei, Ghica și 
Beju, au clacat, primul după 29 de 
minute de la începerea meciului cu 
C.C.A., iar celălalt după 5 minute, 
la primul sprint pe care l-a făcut. 
Acest fapt nu ni se pare înlîmplă- 
tor, ci o consecință a modului în 
care feroviarii își execută încălzi
rea. Faptul că doi dintre tinerii ju
cători ai acestei echipe — și încă 
doi atleți —, au clacat, dovedește 

.insuficienta sau greșita încălzire a 
echipei înaintea efortului din meci. 
In afară de C.C.A. și Dinamo, în- 
tir-o oarecare măsură, celelalte e- 
chipe de rugbi cum sînt : Construc
torul Buc.,- Progresul Sănătatea și 
Progresul Finanțe Bănci, dintre ce. 
le pe care le-am urmărit, nu exe
cută o încălzire corespunzătoare 
efortului pe care îl cere o în! finire 
de rugbi.

Jocul C.C.A. — Locomotiva a a- 
vut o miză prea mare, asigurarea 
ținui start care să Ie deschidă drum 
liber spre titlu, pentru a putea pre
tinde (ținînd seama că era și în
ceputul sezonului) un joc spectacu
los și de calitate tehnică. Iată de 
ce am așteptat de la celelalte me
ciuri frumusețea unui spectacol 
rugbist. Dinamo a jucat 20 minute 
foarte bine, a înscris 16 puncte și 
apoi s-a... liniștit; Constructorul 
București are încă de rezolvat pro
blema coeziunii, cu toate că înain
tarea este acum un compartiment 
de mare valoare ; Locomotiva a pre
zentat o formație „cîrpită", din cau. 
za unor indisponibilități, iar C.C.A. 
a adus în teren singura formulă de 
echipă pe care o are la ora actuală. 
S-a vădit lipsa de cadre tinere 
(C.C.A.), ca și neajunsurile pe ca
re le pot crea colectivelor actele 
die indisciplină (A. Tănăsescu-Loco
motiva, N. Popescu—C.C.A. și 
Labo-Constructorul — rieputînd juca

Nu-i numai terenul de vină!
Prima etapă a campionatului re- 

rcpublican masculin de handbal ca
tegoria A s-.a încheiat cu rezultate 
puțin obișnuite. Aceasta, nu nu
mai pentru că la Iași, echipele 
Știința și Voința Sibiu au termi
nat jocul fără ca nici una din ele 
să marcheze un gol — lucru foarte 
rar întiln t in handbal — ci șj pen
tru că celelalte meciuri s-au slrșit 
cu rezultate strînse.

Pentru oricine trebuie să fie 
clar că o victorie cu 8 6 (Dinamo- 
București-Flamura roșie Cisnădie), 
nu constituie afirmarea unei supe
riorități evidente. Scorul de mai 
sus, ca și cel de la Timișoara, 
unde au jucat Metalul și Flamura 
reșie Jimboiia, nu sînt scoruri de 
handbal. Un scor obișnuit la hand
bal poate ti considerat acela de la 
Ploești unde Flacăra a întrecut Me
talul Reșița cu 12-8.

Atunci care este cauza că prima 
etapă a campionatului a prilejuit o 
asemenea constatare? Au fost ine
ficace liniile de atac? Sau au fost 
în formă prea bună apărările? In 
primul rînd cauza principală pentru 
faptul că în prima etapă a campio
natului s au reaiizat scoruri atît 
de strinse este aceea că, în ma
joritatea cazurilor jocurile sau 
desfășurat pe terenuri noroioase, 
ceea ce a făcut ca balonul să nu 
poată fi bine controlat. In hand
bal lucrul acesta este deosebit de 
important, deoarece jucător d este 
obligat să bată foarte des mingea 
de pâmînt.

Dar tiu numai terenurile imprac
ticabile au contribuit la realizarea 
aaestor scoruri puțin ob’șnuite în 
handbal. Mai ex'stă șj alte cauze. 
Pe primul pian în această direcție 
este faptul că o bună parte din 
echipele noastre fruntașe au jucat 
pentru prima oară în sistemul ,,ora 

deoarece au de executat suspendări 
restante din anul 1954).

Cuvinte bune avem totuși de spus 
despre o formație care, deși învinsă, 
s-a remarcat prin jocul prestat: Pro
gresul Sănătatea (antrenor I. Buzo- 
ianu). Intr-adevăr, jucătorii acestei 
echipe au aplicat cu succes și în 
mod corect grămezile deschise și 
au vădit un real progres în atacul 
cu linia de 3/4. Proporțiile scorului 
din meciul cu Constructorul nu tre
buie să-i descurajeze pe tinerii de 
Ia Progresul, care pot reuși și rezul. 
tate bune, datorită sistemului lor 
corect de joc.

O problemă tactică au ridicat 
membrii echipei C.G.A. care au fo
losit cu mult succes „voleul" din 
tușe spre jumătatea la grămadă. 
Feroviarii nu au sezisat acest sis
tem și astfel, P. Merghișescu (CCA) 
a deschis nejenat. Este vorba aci de 
o neatenție a celor de la Locomo
tiva, sau de o interpretare a regu
lamentului, conform căreia balonul 
se consideră juiaat la margine, 
dacă a atins păniîntut, dacă s-a 
format o grămaidlă deschisă în acei 
loc, ori dacă jucătorul care l-a re
ținut a părăsit linia de mar
gine ? Colegiul de arbitri va tre
bui să rezolve această situație, de
oarece ea poate duce la greșeli gra
ve de ordin tehnic și tactic, în că
zu! în care înaintașii vor prefera 
să paseze balonul din voie, idecît- 
să-1 controleze perfect înainte de a 
executa pasa.

Dintre arbitri, sarcina cea mai 
ușoară a avut-o N. lonescu, dar el 
a doveidiit că și-a însușit în mane 
măsură noul regukment Consec
vent în aplicarea regulilor de joc 
în margine a fost G. Fanella, care 
a comis însă erori in aprecierea 
unor faze de cîmp (Iov litra de pe
deapsă acordată Locomotivei și 
din care s-a egalai, fiind după 
părerea noastră, nejustificată). Mi
litarii se pot considera nedrep'ățiți 
de aceasiă decizie, ca și feroviarii 
chiar, deoarece ei se aflau în 
plină ofensivă și puteau, în acea 
situație, obține o încercare și, poate 
victoria cu 5—3 în cazul unei trans
formări. Arbitrul A. Carnabel, pre
ocupat de noile reguli, a neglijat o 
veche lege și anume acea a sancțio
nării primes greșeli comise in cazu
rile în care echipa ne' inovată nu 
profită de pe urma greșelilor ad
versarului.

la om". Din cauza aceasta s-a a- 
;uns la situația că, o serie de e- 
chipe nu au știut să depășească 
în atac sistemul „om la om“, cum 
ar fi cazul echipelor C.C.A., Ști
ința Timișoara, Flamura roșie 
Jimboiia, etc., iar altele neșiiird să 
aplice bine acest sistem de apă
rare au primit multe goluri. In a- 
părare există tendința periculoasă 
de a se renunța la acest sistem 
avansat de apărare. Este cazul e- 
ch.ip&i Metailui Reșița, care în jo
cul cu Flacăra Pioeștj văzînd că, 

i după puțin timp de joc, este con
dusă cu 5-1 a început să joace în 
apărare un sistem „om la om", cu 
o nuanță de...zonă.

Echipele noastre fruntașe nu tre
imi" să renunțe la sistemul de 
apărare „om la om“ indifer nt de 
rezultat. Aceasta cu ati: ma- m :’t 
cu cit în cazul un ii eș-c, nj sis
temul este de vină, ci ju : - 
care nu sînt încă pregât ii n ci din 
punct de vedere tehnic, dar mai a- 
les din punct de vedere fizic.

Tot la capitolul tactică trebuie 
să semnalăm aci faptul ci unee 
echipe (C.C.A., Șt’ința Tim’șoara, 
Metalul Reșița et? ) au manifestat 
în atac o tendință de a înghesui 
jocul pe c ntru. tendință rămasă 
probabil de la joam le din sală, 
Șj spre această def-csențâ vor 
trebui să-și îndreste atenția antre
norii noștri fruntași.

Des gu- că prima etapă a cam- 
pionataitii n i poate fi prea bogată 
în ccncluz’f. Este important însă 
ca cel puțin in ceea o? privește 
respe-tarea sistemului de apărare 
„om la om“ să cont’nuăm să mer
gem pe acest drum sănătos» care 
va contribui la tmlmnătățirea nive
lului general al handbalului nistru.

A. CALIN



etapă agitată in campionatul categoriei A la fotbal
Clasamentul

1. Dinamo București (1)
2. Progresul București (4—5)
3. Flacăra PIoești (7)
4. C.C.A București (2)

5—6. Minerul Petroșani (3)
5—6. Locomotiva Timișoara (4—5)

7. Flamura roșie Arad (6)
8. Știința Cluj (8)
9. Dinamo Orașul Stalin (10)

10. Locomotiva Constanta (11)
11. Știința Timișoara (9)
12. Locomotiva Tg. Mureș (12)
13. Avîntul Reghin (13)

Etapa viitoare (duminică
Flacăra PIoești — Locomotiva Tg. Mureș 
Avîntul Reghin — Minerul Petroșani 
Locomotiva Timișoara — Știința Timișoara 
Știința Cluj — C.C.A. București
Dinamo Orașul Staiin — Locomotiva Constanța 
Dinamo București — Flamura roșie Arad 
Progresul București stă.

Stiinta Timișoara — Dinamo
ARAD 23 (prin telefon). In pri

ma repriză, Știința are inițiativa. 
Dinulescu trage peste bară în min. 
5, apoi Curcan apără un șut al 
lui Boroș. Din. mo răspunde cu un 
joc de pase lateral și ineficace. 
Primul atac dinamovist, mai le
gat, se produce abia în min. 17 
cînd Suru a tras peste bară. Pînă 
în min. 28 atacă Dinamo, dar apă
rarea Științei este la post In min. 
28, Știința deschide scorul: Dinu
lescu îl lansează frumos pe Boroș, 
aflat în poziție dubioasă de ofsaid. 
Curcan iese din poartă, dar Boroș 
trage pe lingă el în plasă : 1-0. 
Pînă la sfirșitul reprizei inițiativa 
este de partea timișorenilor. După 
pauză, bucureștenii, sînt mai ho- 
tăriți și în min. 59 egalează : Suru 
pătrunde în teren și-1 lansează pe 
Neagu, trecut extremă. Acesta in
tră în careu și de la 6 m. trage 
sub bară: 1 — 1. Știința începe să 
siăbeavâ, iar Dinamo să atace to! 
mai insistent In min. 87, arbitrul 
sancționează pe portarul Uțiu cu

Locomotiva Tg. Mureș —Locomotiva Timișoara 1 — 0 (0 — 0)
TG. MUREȘ 23 (prin telefon de 

la subredacția noastră).
In primele minute, oaspeții iniți

ază o serie de atacuri periculoase: 
ta min. 2, Bădeanțu reia vo'e o 
centrare a lui Sze-kely dar Lucaci, 
atent, prinde. In min. 11, arbitrul 
acondă în careul gazdelor o lovitură 
liberă indirectă rămasă fără rezul
tat. Cinci minute după aceea Ca
tena încearcă poarta de ta distanță, 
dar fără rezultat. Cu patru minute 
înainte die pauză Ritter trage în 
bară.

La reluare mureșenii sînt mai de
ciși și atacă mai mult. In min. 50 
Caloria scapă de Androvici, trage, 
dar Franc;scovici salvează în ulti
ma instanță. In mâi. 76, Ad. Szasz 
pătrunde în careu și șutează. Balo
nul trece pe lingă Franciscovici, 
ieșit d'.n poartă, dar Gali degajea
ză. Singurul gol a4 meciului este 
înscris în min 77: Kajlik execută

Minerul Petroșani — Flacăra
Lupeni 23 (prin telefon).— După 

na joc spectaculos, Flacăra PIoești 
a obținut o valoroasă victorie in 
deplasare în fața Minerului Petro
șani.

Primul gol a4 jocului a fost mar
cat <te Minerul, în min. 52: Paras, 
chiva I-a deschis pe Moldovan și a- 
cesta a înscris plasat. Egalarea a 
fost obținută de Marin Marcel care 
a marcat la căpătai unei acțiuni 
personate (min. 73). Golul victorios 
a fost înscris în min. 83 de A. Teo- 
dorescu, d tata-o lovitură de la II 
m. acordată în urma unud fault co
mis de Va sin asupra lui Drăgan.

Arbitrului Gh. Dumitrescu (Bu
curești) i s-au prezentei urmăiloa. 
rele formații:

Dinamo Crașul Stalin—Avîntul Reghin
Orașul Stalin, 23 (prin telefon 

de la șubredacția noastră). — Me
ciul n-a corespuns (tacit în parte. 
Foarte rar în decursul celor 90 de 
de minute de joc, cei 4000 de spec
tatorii au pufa-t asisita la faze de 
fotbal clar, cu acțiuni hotărite și cu 
șuturi eficace la poartă.

După ce Csegezi a ratat în minu
tul 29, fiind stagur în fața porta
rului Secheș, Dinacno desclrde sco
rul in minutul 38 prirr golul marcat 
cu capul de Rădulescu, la un corner 
executat de Mihai După pauză, 
Avîntul insistă, însă Munteanu re
ține mingea șutată puternic (te 
Hulea în minutul 47 și apoi (te 
Mateon în minutul 61. In aceas’ă 
perioadă, Dinamo se retrage în 
apărare, perm i țind. Avîntului să

4—3—1—0—8:3 7
4—2—2—0—4:2 6
3- 2-1-0-7:2 5
4— 2—1-1—5:4 5
4—1—2—1-3:2 4
4—1—2—1—6:4 4
4—1-2—1—4:4 4
3— 1 — 1—1—4:3 3
4- 1—1—2—3:5 3
4—1 — 1—2—2:7 3
4—1—0—3—4:6 2
3—1—0—2-2-4 2
3—0—0—3—0:6 0

27 martie)

București 1—2 (1 — 0)
lovitură liberă indirectă pentru că 
ar fi făcut maț mult de 4 pași cu 
mingea în brațe. Din lovitură li
beră indirectă, Nicușor pasează lui 
Bartha, care trage. Atingea se lo
vește de piciorul lui Florescu și 
intră în poartă: 2—1, rezultat cu 
care se termină jocul. Un rezultat 
de egalitate ar fi fost însă mai 
just. S-au remarcat: Băcuț II, To
ma, Neagu, Brînzei și Nicolin. Ar
bitrul C. Mitran a condus cu mul
te scăpări formațiile:

DINAMO: (a *>r.or A. Nicules- 
cu) Curcan (Birtașu din min. 46)- 
Băcuț 1, Băcuț ll, Szuko (Toma 
din min. 81 )-Călinoiu. Toma (Nea
gu din min. 81) —Boian (Bartha 
din min. 46), Nicu or, Ene, Neagu 
(Suru), Suru, (Szdko). ȘTIINȚA 
(antrenor V. Deheieanu): Uțiu- 
Zbîrcea, Brinze , Florescu-Cojerea- 
ru. Nicolin (Marcu din min. 63)- 
G rleanu, Lazăr, Dinulescu. Mazăre 
(Nicolin din min. 63), Boroș.

In jocul de tineret. Știința a dis
pus de Dinamo cu 2-1 (2-1).

St. Weinberger, corespondent 

o lovitură liberă de la 20 m., se 
produce învălmășeală, mingea se 
lovește de Androv ici și revine la 
Ad. Szasz care -o trimite în poartă.

Arbitrului Gh Ionescu (Orașul 
Stalin), care a condus cu greșeli, 
; s-au aliniat echipele :

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ (an
trenor St. Dobay): Lucaci—Vakarcs 
II, Ar. Szasz, Vakarcs 1 — Fulop. 
Kajlik — Ad. Szasz, Bociardi, Ca
ton a, GierEng, Crișan (din min. 68. 
Joszi).

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA (an
trenor M Lengheriu): Francisco- 
vici — Corbuș, Androvici, Rodea- 
nu—Gall, Ritter — Ferenczi, Sze- 
kely, A. Covaci, Andreescu, Bo- 
dcanfu.

In mecîiM de tineret, Locomotiva 
Tg. Mureș — Locomotiva Timișoa
ra 5—0 (1—0).

NERVA POPA

PIoești 1 — 2 (0 — 8)
FLACĂRA (antrenor lie Oană): 

Roman — Pahonțu, Marinescu, 
Topșa — Ccsmoc. Peretz — Ște- 
fănescu, A. Teodor ’seu, Drăgan, 
Marin Marcel.' Ghijă.

MINERUL (antrenor A. Șepci): 
Crîsnic —• Romoșan, Vasiu, Pana- 
it — Coidurn, Deleanu — Parascki- 
va, Sima, Moldovan. Gabor, Tur- 
cuș.

S-au evidențiat: Crîsnic, Romo
șan. Vasiu, Pamait (Minerul), Ște 
fănescu, Tecdorescu Drăgan (Fla
căra ).

Echipe de tineret: Minerul — 
Flacăra 2—2 (0—0).

Ion Ciortea 
corespondent

1 — 0 (1—0)
domine puternic, fără însă să mo
difice scorul

S-au remarcat Lazăr, Florescu. 
Boitoș și Mihai de la D'nor.o și 
Bartha. Hiiiea și Catena de la 
Avîntul. A arbitrat corect Gh. Fio
rul (Reșița) următoarele formați:

DINAMO (antrenor Gh. tovicin): 
Muntcanu-Fruth, Lazăr, Sereș-Hidi- 
șan, Florescu-Rădulescu, Boitoș, 
Radu Tudor, Csegezi, Mihai.

AVÎNTUL (antrenor Kocsis Efe
mer) : Secheș-Katona, Bartha, To- 
niță-Veszi, Feher-Lucaci (Eleș din 
min. 46), Mateon, Hulea, Constan- 
tinescu, Catană.

In meciul de tine-ret, Avîntul Re
ghin a îrrvms cu 2—0 (2-0).

XiH... MAZGAREANU

Progresul
Ieri Stadionul Republicii a avut 

aspectul specific marilor întilniri 
internaționale. Peste 40.000 spec
tatori au venit să urmărească în
trecerea d'intre- rutinata echipă a 
Casei Centrale a Armatei și Pro
gresul-București, care prin rezul
tatele obținute în prim’te meciuri 
susținute in categoria A., unde a 
promovat anul acesta, s-a dovedit 
a fi o formație puternică, o echi
pă capabilă să obțină rezultate 
bune.

Dacă in prima repriză, nici jocul 
n-a dat aripi publicului și nicj pu
blicul, firește, la rirtdul său, n-a 
dat aripi jocului, in repriza a 
doua situația s-a schimbat cu to
tul și pe stad;on a existat acea 
ambianță splendidă, pe care numai 
o întrecere sportivă ți-o poate o- 
feri, în toată puterea cuvînlului.

Păcat totuși, că în focul acestei 
pasionante întreceri, unii jucători 
și-au pierdut firea șț au ,.mers“ 
uneori alături de regulament, sub 
privirile indulgente ale arbitrului-

Despre primele 45 minute de joc 
nu se pot spune prea multe lu
cruri. Jocul a fost in general egal 
în cîmp și apărărife celor două e-

Ozon încearcă să pătrundă spre poarta lui Toma, Bone, Apolzan 
fi Onisie sînt insă gata să intervină. Fază din jocul Progresul 

București — C.C.A.

Locomotiva Constanta — Flamura roșie Arad 1
CONSTANȚA, 23 (prin telefon 

de let subredacfia noastră). — 
25.000 de spectatori au asistat la 
meci. însuflețirea cti care au luptat 
cete două formații și faptul că Lo
comotiva a terminat victorioasă, 
au suplinit nemulțumirea spectato
rilor față de slaba factură tehnică 
a jocului. Victoria Locomotivei este 
meritată deoarece a avut o peri
oadă mai lungă de dominare, iar 
apărarea, în frunte cu portarul 
Nebela, a lăcut față cu succes în 
perioada de presiune a Flamurii 
roșii.

In minutele 4, 6 și 10, Locomo
tiva are ocazia să deschidă scorul, 
însă pe rîrrd Cădariu, Sever și 
Ispas trag pe lîngă poartă. Fla
mura roșie se apără și întreprinde

In urma trierii botetine^oc de
puse la concursul PRONOSPORT 
Nr. II (etapa din 20 rr.artie) au 
fost stabilire următoarele rezul
tate :

Buletine depuse : 394.538.
Premiul I în valoare de 98.606 

lei a fost obțmut de 34 buletine

Dăm mai jos pronosticurile căpita
nilor echipelor de fotbal din cate
goria A pentru concursul PRONO
SPORT Nr. 12 (e apa din 27 martie 
1955).

Pronosticurile au fost transmise te
lefonic de către agențiile regionale

Z A B c D E F G H I 3 K L M
I. Cehoslovacia A — Austria A X 2 2 X X X x 2 1 1 2 1 1

II. Știința Cluj — C.C.A. 1 2 1 1 1 1 2 x X X 1 1 2
III. Dinamo Buc. — Flamura roșie Arad 2 1 1 X 1 1 1 1 1 1 x 1 1
IV. Flacăra Plcești — Loc. Tg. Mureș 1 1 X 1 1 1 1 x 1 1 X 1 1

V. Avîntul Reghin — Minerul Petroș.ani X X X X X X 2 x x x 1 X 1
VI. Loc. Timișoara — Știința Tim. X X X 1 X 2 x 1 x 2 X 1 X

VII. Dinamo Orașul Stalin — Locomotiva Constanța 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
VIII. Flacăra Mediaș — Progr. Oradea 2 1 1 1 X 1 1 X x 2 X 1 X

IX. Progr. Sibiu — Loc. București 2 2 2 X 2 2 2 2 X X 2 x 2
X. Metalul Arad — Metalul Cîmp’a Turzii X 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

XI. Prc^r. Focșani — FI. roșie Buhuși 1 1 X 2 2 X 1 2 1 1 1 x X
XII. Dinamo Bîrlad — Știința Iași 1 1 1 2 1 X x 1 1 1 1 2 1
A. Honved Budapesta — Kinizsi Budapesta 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 X
B. Știința Craiova — Met. Uz. Tract. Orașul Stalin 1 2 X 2 1 1 1 x 1 1 1 2 1
C Metalul Oradea — Metalul Reș’ța 2 X X 2 2 X 2 2 1 x 1 2 X

l D. Avîntul Fălticeni Flacăra Cîmpina X 1 2 1 1 1 2 x x 2 x 1 1

București — C.C.A. 2 — 1 (0 —
ciiipe au anihilat atacurile adverse. 
Înainte ca ele să devină cu ade
vărat periculoase. Singurele situa
ții de gol au fost a.elea din min. 
20, cînd Demien, intrat în careu, 
a tras încet și Cosma a putut re 
ține și mn. 38, cînd Ozon voind 
să înscrie • „vedetistic". a ridicat 
mingea peste poartă, ratind o ma
re ocazie.

Ceea ce n-au găsit zecile de mii 
de spectatori în prima parte a me
dului, li s-a oferit în schimb, d'n 
plin, în următoarele 45 minute, 
cînd întrecerea a crescut in inten
sitate, în dlrzenle, prilejuind o 
iuptă dinamică și deosebit de spec
taculoasă. înaintările au deveuit 
mult mai agresive, acțiunile de a- 
tac au început să pună probleme 
apărărilor și am asistat in conse
cință la multe faze de poartă, cu 
lovituri libere, cu cornere, cu 
toată gama de emoții caracteristice 
acestor momente din jocul de fot
bal. O ușoară superioritate teritori
ală, determinată în primul rtnd de 
un spirit de luptă mai dezvoltat, a 
avut-o Progresul, dar scorul Ta 
deschis echipa C.C.A, dintr-un con- 
tra-atac încheiat cu un șut prin 
surprindere de Ia 30 metri. Acțiti- 

conitra-atacuri pe arîpa stîngă. loa- 
novici (min. 21) și Dumitrescu 
(min. 23) ratează insă bune ocazii. 
In repriza a doua, inițiativa este 
la început tot de partea Locomo
tivei. Atacanții săi sînt într-un [>er- 
manent duel cu apărarea Flamurii 
roșii. Golul însă este înscris în mi
nutul 61 de mijlocașul Manole, 
care venit din urmă, șutează pu
ternic de la 25 de metri, marcînd 
imparabil. Condusă cu 1—0, Fla
mura roșie pornește la atac, Du
mitrescu, Serfozo, Ioano- «ci trag 
puternic de la semi-distanță. dar 
Nebela apără sigur. In minutul 

72. Locomotiva este pe punctul de 
a mări scorul, insă Sever intîrzie 
să tragă și Dușan degajează, lă
murind situația.

INFORMAȚII C^'onosport
PREMIILE CONCURSULUI NR. 11 
cu 12 rezultate exacte revenind fie
căruia cite 2900 lei.

Premiui II în valoare de 118.327 
lei a fost obținut de 885 buletine 
cu 11 rezultate exacte revenind 
fiecăruia cîte 133 lei.

Premiul III în valoare de 177.491 
tei a fost obținut de 7642 buletine

PRONOSTICUL CĂPITANILOR DE ECHIPA
la concursul PRONOSPORT Nr. (etapa din 27 martie 1955)

PRONOSPORT. Ele sînt publicate în 
următoarea ordine: A = Mercea (FI. 
roșie Arad), B = Apolzan (CCA), 
C = Ene (Dinamo Buc.), D = Co
vaci (Loc. Tim.), E = Dr. Luca (Ști
ința Cluj), F = Marcu (Știința Tim.), 

G = Paraschiva (Minerul Petroșani),

0)

Inea s-a produs p? partea stingă 
in min. 65 cînd Leucă, a tras pu
ternic și pe 'neașteptate, înscriind 
in jrclțu! de sus sub privirile... con
trar ate ale lui C.osma. Două m-i- 
nuie ni i- tirziu însă Blujdea a e- 
gatat prin r un șut spectaculos șl 
tct el, prin nuiictu' înscris in min. 
'S. a adus PiOgresuiui o victoria 
pe cît de prețioasă, pe atît de me- 
î itată.

Ca și în meciurile anterioare, a- 
pârarea echipei P’-ogresul și-a fă
cut dator\ intervenind prompt și 
respirrgînd n special atacurile pe 
tripletă aie ' niiiiL-rilor. Cei care 
au ieșit in evidență au fost Pa- 
raschiv și Știrbei, acesta din ur
mă adurînd un aport serios și in 
atac. Din înaintare s-a detașat 
Blujdea, ( zcn nu s-a „văzut" p:ea 
mult dar are meritul de a fi diri
jat înaintarea.

De la C.C.A. s au remarcat Ale- 
xandrescu, Apolzan, On.sie, Demi
en (în prima repriză) și Vicior 
Dumitrescu.

Arbitrul, P. Kroner, a avut de 
condus un meci iute, greu de ur
mărit șî în care lupta bărbătească 
s-a cam amestecat uneori cu duri
tatea. In general, se poate spune 
că a arbitrat mulțumitor. El n-a 
intervenit însă suficient de ener
gic pentru a potcli „elanul" lui Bo
ne, Caricaș, Toma și Gică Andrei. 
Dimpotrivă, el s-a pripit» eliminîn- 
du-1 in min. 72 pe Zavoda II, care 
intrase mai „tare" în lupta pentru 
balon cu Blujdea, lăsindu-se in
fluențat de faima de jucător dur 
pe care a avut-o cîndva Zavoda 
11.

Formațiile: PROGRESUL; Cos
ma — Gică Andrei, Paraschiv, 
Soare — Tănasc, Știrbei — Fusu- 
lan, Smărăndescu, Cacoveanu, O- 
zon, Blujdea.

C.C.A. : Toma — Zavoda II, A- 
polzan. Victor Dumitrescu — On;- 
sie, Bone — Denren, Zavoda I 
(Caricaș), Alexandrescu, Tătaru, 
Leucă.

La tineret, Progresul — C.C.A 
2—2 (0-0).

A. I. DANCU I 
JACK BERAR1U j

-0 (8-0)
A arbitrat Ștefan Tașula (Bucu

rești) următoarele echipe:
LOCOMOTIVA (antrenor E- 

Mladin): Nebela — Doicescu. Ta- 
tom'.r, Stâncescu — Manole, Jar- 
nea — Cojocaru, Ispas, Sever, Că- 
dariu, Popescu.

FLAMURA ROȘIE (antrenor Fr. 
Dvorjak) : Kiss — Lupeș, Dușan, 
Fazekaș — Căpuș, Serfozo — Jur
că, loanovici, Birău (Jenei din 
min. 65), Mercea. Dumitresecu.

In meciul de tineret, Locomotiva 
a ciștigat de asemenea cu 1—0 
(1-0) prin punctul marcat de 
Cristei în minutul 32 dintr-o lo
vitură liberă de la 25 de metri.

P. ENACHE, C. GOLDENBERG

cu 10 rezultate exacte fiecărui bu-> 
letin revenindu i cîte 23 lei. -

Comisia pentru stabilirea rezul
tatelor a hotărît să plătească toa
te premiile III, deși valoarea >Ior 
este mai mică de lei 25, în sen
sul prevederilor noului regulament 
în curs de apariție șț la cererea 
miilor de participanți.

H = Ghirling (Loc. Tg. Mureș). I — 
Pereț (Flacăra PIoești), J =» Fruth 
(Dinamo Orașul Stalin), K = Ozon 
(Progresul Buc.) L — Ispas 
(Loc. Constanța), M =• Vecsy (Avîn

tul Reghin).



Mîine încep în sala Dinamo 

Finalele campionatului republican individual 
la lupte clasice-seniori

Trei z»le, începîtid de mîine di
mineața die la ora 10 se vor des
fășura în sala Dinamo din Capitală 
finalele campionatului republican 
individual de lupte clasice-seniori. 
Este evenimentul așteptat cu cel 
mai mare interes de către luptă
torii din țara noastră. Și este 

firesc acest lucru_ deoarece cu a- 
cest prilej din rîndurile f inaliști- 
tor vor fi desemnați cei cane timp 
de un an vor purta titlul 
pioni ai țării.

Finaliștii s-au pregătit 
sebită seriozitate pentru a 
rezultat cit mai bnn și a 
astfel la succesul concursurilor. In 
această privință este de remarcat 
faptul că dinamoviștii bucureșteni 
care — după cum se știe — con
stituie nu numai cel mai omogen 
și puternic lot de concurenți dar 
sînit în același timp printre lmptă-

de cam-

cu deo- 
reuși un 
contribui

dorii cu cea mai ridicată valoare, 
au făcut antrenamente poate mai 
„tari" decît ceilalți. Explicația este 
aceea că, mai mult decît alții, lup
tătorii de ta Dioasno au de apărat 
atît cîteva titluri de campion obți
nute în anul trecut cît și un pres
tigiu cucerit în numeroase între
ceri interne și internaționale.

întrecerile șe vor disputa după 
sistemul eliminatoriu. Astfel, 
curentul care a totalizat cinci 
puncte rete (înfrîngerea socotindu- 
se 2 sau 3 puncte rele) iese din 
concurs. Pentru desemnarea cam
pionului va fi organizat cite ttn 
turneu fina?, la fiecare categorie, 
la care participă trei concurenți 
care au cel mai mic număr de 
puncte rele. De asemenea, impor
tant este faptul că, meciurile vor 
fi conduse de cei mai buni arbitri 
din țară chemați special pentru a 
asigura buna reușită a concursului.

cori

ANGELICA ROZEANU , FERENC SIDO Șl JOZSEF KOCZIAN
principalii participanți ai concursului internațional de tenis

Este una

de masă

Pentru tinerii fMști 
ai campionatelor republicane de haltere

La finalele campionatelor indivi
duale de haltere, care se dispută la 
sfîrșitul acestei săptămîni la Cluj, 
participă aproape 100 de halterofili 
din țară. Acest lucru constituie un 
important succes al sportului cu hal
tere din țara noastră. La finalele 
de la Cluj participă numeroși ti
neri. Mulți dintre aceștia nu au con
curat nici odată în întreceri de o 
asemenea amploare și de aceea so
cotesc că este necesar să le dau 
cîteva îndrumări tehnice care le pot 
fi folositoare in obținerea unor re- 
zulfate de valoare.

In primul rînd, tinerii concurenți 
trebuie să cunoască temeinic regu
lamentul' de concurs. Acest lucru 
este important, deoarece în repeta
te rînduri s-a observat că mișcările 
au fost prost executate și în con
secință, cu toate că bara a fost ri
dicată, mișcarea nu a fost acordată. 
De data aceasta arbitrii vor fi cît 
se poate de exigenți în acordarea 
mișcărilor și nu se vor mai arăta 
indulgenți față de începători. Deci 
cît mai multă atenție executării co
recte a mișcărilor.

Trebuie să se acorde o importanță 
deosebită greutății concurenților. 
Anul acesta nu se vor tolera depă
șiri de greutate, iar cîntărirea pe 
cîntarul oficial se va face o singu
ră dată. Atrag atenjia asupra aces
tui lucru, pentru că 1a faza regio
nală au fost cazuri cînd concurenții 
nu au fost nici măcar cîntăriți... 
Slăbirea sau creșterea în greutate, 
pentru a face categoria pe care o 
urmărește concurentul respectiv, tre
buie să se facă în mod rațional, 
în decurs de cîteva zile și nici 
de cum cu cîteva ore înairjtea 
concursului.

In timpul concursului, halterofilii 
vor trebui să-și facă încălzirea, nici 
prea de vreme și nici prea tîrziu, 
înainte de a intra în concurs și nici 
de cum cu greutăți prea mari care 
să-i obosească.

Campionii, recordmanii și maeș
trii sportului vor trebui să ajute în 
permanență pe cei tineri și să con. 
stituie pentru aceștia un exemplu 
demn de urmat.

ȘTEFAN PETRESCU 
antrenor de stat

Vera Ciudova campioană 
de șah a Moscovei

Printre spectatorii meciului de fotbal Progresul — 
aflat și jucătorii oaspeți care participă la concursul international de 
tenis de masă. s.

In fotografie îi putem vedea pe cunoscuții jucători maghiari Sido 
(în stingă) și Koczian (in dreapta) avînd între ei pe campioana Iugo

slaviei, Mar git Covic.

„întotdeauna concursurile inter
naționale de la București, la care 
am huit parte în calitatea mea de 
antrenor al echipei maghiare, au 
însemnat pentru noi un eveniment 
plăcut și in același timp un nimerit 
prilej de a strînge relațiile noastre 
de prietenie /" ne-a declamat la 
sosire Laszdo Varkonyi, antrenantul 
lotului de tenis de masă al Re
publicii Populare Ungare, care a 
venit în Capitala noastră pentru 
a participa la concursul internațio
nali ce începe astăzi în sala Flo- 
reasca. Laszlo Varkonyi este unul 
dintre cei mai buni cunoscători ai 
tenisului de masă și el are o în
delungată experiență și ca jucător 
și ca antrenor al reprezentativei 
maghiare. In ultimii ani Varkonyi 
a condus echipele R.P.U. în toate 
campionatele mondiale și interna
ționale. Iată de ce aprecierile sa
le sînt deosebit de interesante

„Am așteptat cu justificată ne
răbdare concursul de la București. 
Am lucrat îndelung cu Sido și cu 
Koczian pentru ca amîndoi să 
revină la vechea lor formă. După 
părerea mea, ambii sînt acum la 
o valoare foarte ridicată și între
cerile cu jucătorii romîni și iugo
slavi sper să-mi confirme această 
părere."

— Ce ne

ceilalți componeniți ai 
ghiar?

— Echipa feminină

lotului ma

este — din

Programul de 
și mîine

Astăzi după amiază începînd 
de la ora 16,30 va începe con
cursul triunghiular internațio
nal de tenis de masă. Prima 
întîlnire va fi cea feminină din
tre reprezentativele R.P. Romî
nă și R. P. F. Iugoslavia. După 
terminarea acestei întilniri va 
urma partida dintre echipele 
masculine ale R. ~ " 
R. P. Ungară.

Mîine jocurile 
ora 16,30. Prima 
între reprezentativele masculi
ne ale R. P. Romînă și R.P.F. 
Iugoslavia, iar în continuare se 
va desfășura partida feminină 
R. P. Romii’ă — R. P. Unga
ră. Echipele masculine vor fi 
alcătuite din 4 jucători, iar ce
le feminine din 3 jucătoare.

astăzi

P. Romînă

încep tot 
întîlnire va

Ș'

la 
fi

din reprezentantele 
noastre cu cel mai spectaculos 
joc. Liftează din partea dreaptă 
cu multă siguranță și loviturile 
sale decisive sînt destul de peri
culoase. Sînt convins că prin jo
cul ei va fi mult apreciată da 
spectatori. Și vă rog să nu ui
tați I De cîteva luni Ilona Kerekeș 
folosește o paletă cu burete, care 
aduce un plus de eficacitate jo
cului ei.

Lotul maghiar cuprinde și un 
tinăr jucător, Somogyi, care utili
zează de asemenea paletă cu bure
te. Participarea sa ta concurs în
seamnă o verificare irurniea cam
pionatelor mondiale. Alături de el 
a mai făcut deplasarea și Kalman 
Szepesi, care a mai participat la 
cîteva competiții internaționale 
din București. Și el joacă acum 
cu o paletă cu burete și forma sa 
bună ne determină să așteptăm o 
comportare la un nivel ridicat".

La concursul internațional cane 
începe azi participă și un lot de 
jucători și jucătoare diîn R.P.F. 
Jugoslavia. Cel mai cunoscut dăn- 
trei ei este Iosiip Vogrinc. învin
gătorul campionului mondial Ogi- 
mura (Japonia).

„Lotul nostru care a venit la 
București — ne-a spus ieri Vogrinc 
— este alcătuit din tineri cu fru
moase perspective. Astfel Grujic, 
Barlovic, Marcov'ci și Hudek sini 
jucători de valoare, care n-au în
să o experiență internațională. 
Dec- pentru ei această competiție 
este deosebit de importantă. Din
tre jucătoare cea mai în formă este 
campioana noastră Margita Co- 
vic.

Dar pentru aceste concursuri și 
reprezentanții R.P.R. se află în 
bună formă, și întrecerile care în
cep astăzi după amiază vor con
stitui un examen important Ast
fel îi vom putea urmări dîn nou 
pe maestra emerită a sportului și 
campioana mondială Angelica Ro- 
zeaou, pe maeștrii sportului Toma 
Reiteir, Mircea Popescu, Paul Pesch, 
Matei Garvtner, Tiberiu Harasztosi, 
Ella Zeller, Sari Szasz, precum și 
o serie de elemente tinere și talen
tate, care s-au afirmat în ultimul 
timp.

puteți spune despre

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite:

Zilele acestea au luat sfîrșit la 
Krakovia campionatele de box ale 
R.P. Polone pe anul 1955. la care 
au participat 182 de pugiliști. In 
cadrul întrecerilor finale, o serie 
de boxeri tineri au înregistrat re
zultate remarcabile. Astfel, Planti- 
tis l-a învins la puncte pe campio
nul de antd trecut la cat. mijlocie 
Poloks, iar Dampe l-a întrecut în 
semifinale pe cunoscutul boxer in
ternațional Pîorkowski. Campionul 
european L. Drogosz a avut un ad
versar puternic în tînărul Guzin
ski, de care a dispus foarte greu 
la puncte.

Noii campioni de box ai R.P. Po
lone pe anul în curs sînt următorii: 
cat. muscă : Kukier ;
Stefaniuk ; cat pană : 
ski; cat semiușoară : 
cat. ușoară ; Kudlacik ; 
mijlocie: Drogosz; 
mică: Pietrzvkowski ; cat. mijlocie: 
Planutls ; cit. semigrea: Grzelak ; 
cat. gria: Wengrzyniak.

cat cocoș : 
Soczewin- 
Milowski; 
cat. semi- 

cat. mijlocie

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite :

A luat sfîrșit campionatul femi
nin de șah al orașului Moscova. 
Titlul de campioană a fost cucerit 
de una dintre cele mai vîrstnice 
șahiste sovietice, Vera Ciudova. 
încă din prima rundă, Ciudova a 
trecut în fruntea clasamentului 
terminînd campionatul pe primul 
loc cu 11 puncte din 14 posibile.

Participantă la primul campio
nat feminin de șah al Moscovei, 
care s-a desfășurat în anul 1927, 
Vena Ciudova, de profesie ingi
neră, a cucerit de patru ori titlul 
de campioană a Capitalei.

Locul doi în campionat a fost 
ocupat de maestra Olga Ignatieva, 
iar pe locul trei s-a clasat maes
tra Olga Riibțova.

Echipele 
tive vor fi 
mătorul lot 
cători: Angelica Rozeanu, EHa 
Zeller și Șari Szasz — Toma 
Reiter, Mircea Popescu, Paul 
Pesch, Matei Gantner și Tiberiu 
Harasztosi.

noastre reprezenta- 
aicătuite din ur- 

de jucătoare și ju-

păcate — lipsită de Gizi Forkaș, 
care fiind bolnavă n-a putut face 
deplasarea. Celelalte trei jucătoare 
care au venit in București — Eva 
Koczian, Ilona Kerekeș și Agnes 
Simon — sînt în vervă deosebită. 
Publicul bucureștean le cunoaște 
pe Koczian și Simon, dar acum 
vor avea surpriza să vadă două 
jucătoare complet transformate în 
bine. Amândouă sînt puse la punct 
cu antrenamentul și au dat de
plină satisfacție în toate încercă
rile la care au fost supuse.

— Dar Ilona Kerekeș?

★
Concursul international continuă 

simbătă (dimineață de la ora 10, 
după amiază de la ora 17) și du
minică (dim. de la ora sjo și 
după amiază de la ora 16) cu pro
bele individuale (simplu femei, 
simplu bărbați, dublu femei, dublu 
mixt și dublu bărbați).

La acest concurs internațio
nal care are loc în sala Flo- 
reasca sînt valabile numai per
misele de culoare albastră și 
roșie din piele, precum și cele 
de culoare neagră (ziariști).

Tragerea la sorți a probelor de simpla 
ale campionatelor mondiale de

Pentru campionatele mondiale de 
tenis de masă, care se vor desfă
șura în acest an la Utrecht (Olan
da) s-ia făcut tragerea Ia sorți și la 
probele de simplu femei și simplu 
bărbați. La simplu femei primele 
două favorite sînt Angelica Rozeanu

tenis de masăf

luat sfîrșit în
că mpionatului 
ultima zi a

SVERDLOVSK (Agerpres). 
TASS transmite:

La Sverdlovsk au 
trecerile din cadrul 
unional de schi. In
competiției s-a disputat proba de 
fond pe distanța de 50 km. Cel mai 
bun rezultat l-a obținut reprezen-

tantul primei echipe a R.S.F.S. 
Ruse, A. Șeliuhin, care a parcurs 
50 km. în timpul de 3hl2’.

Pe echipe, titlul de campioni a 
revenit schiorilor din orașul Mos
cova. Pe locul doi s-a clasat e- 
chipa R.S.F.S. Rusă I, iar pe locul 
trei echipa Leningradului.

și japoneza Eguchi. In prima ju
mătate a tabloului, în care se află 
Angelica Rozeanu se rna.i găsesc 
jucătoarele Rosalinde Rowe (cu ca
re Angelica Rozeanu se poate întîl. 
ni în. sfert de finală), Tanaka (Ja
ponia) și Gizi Farkaș. Cu înivta- 
gătoarea dintre ultimele două se 
va întîlni in semifinală învingătoa- 
rea dlintre Angelica Rozeanu și Ro
salinde Rowe. In jumătatea de jos

■ In finala campionatului de te
nis pe teren acoperit al R.P. Po
lone, victoria a revenit jucătorului 
Radzio, care l-a învins pe Piatek. 
La femei, Jedrzejowska a învins-o 
pe Fogelman.

cu deosebită călduță de

2000 sărituri cu parașuta
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Cunoscutul parași.tist sportiv so

vietic GheorgtTi .’darov a efectuat 
de ctirînd cel de al 2000-lea salt 
din avion. La aterizare, el a fost 
sărbătorit
piloțiî și parașutiștii sportivi din 
Moscova, 
înmînată 
„2000“. Jdanov este al cincilea para- 
șutist sportiv sovietic căruia ii 
este înmînată această distincție.

Gheorghii Jdanov practică sportul 
parașutei de 20 de ani. El a efec
tuai salturi în condiții atmosferice 
diferite, aterizînd pe nisip sau în 
apă.

Cu acest prilej i-a fost 
o medalie cu inscripția

se află Linda Wertl (A-a tabloului 
ustria), -în sfert cu Watanabe (Ja
ponia), iair Eva Koczian se poate 
întrlrui cu Eguchi (Japonia) în ce
lălalt sfert de finală

La simplu bărbați au fost stabi
liți următorii 8 favoriți pe care îi 
dăm în ordinea, tabloului de sus in 
jos : Andreadis, Tomita, Roothooțt, 
Fliesberg, Bergman, Doina’-. Sido, 
Ogimura.

Noi întilniri internaționale de hochei și volei

Germaniei Occidentale, 
mană a condus la un i 
cu 12-1. Danezii însă, 
revenire rar intflnită : 
mul minut au reușit ; 
12-12. In ultima sect:: 
echipa daneză a benefic
vitură de la 7 m. pe care a trans
format-o și, astfel. Danemarca a 
cîștigat meciul cu 13-12.VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P. 

transmite: In orașul Stalinogrod 
s-a disputat întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre echi
pele R.P. Polone și R.D. Germane. 
Victoria a revenit hocheiștilor 
mani cu scorul de 6-4 (3-2, 
2-1).

ger-
1-1,

★
WROCLAW (Agerpres). 

transmite: Echipele de volei, băieți 
și fete, ale orașelor Varșovia și Bel
grad au susținut o nouă întîlnire 
în orașul Wroclaw.

La femei, victoria a revenit volei-

PAP

poloneze cu scorul de
15-4, 15-5). întîlnirea

bali’stelor 
3-0(15-8, 
dintre echipele de băieți a fost cîș- 
tigată de sportivii iugoslavi tot cu 
scorul de 3-0 (15-11, 15-8, 15-12).

★
PRAGA (Agerpres). — Ceteka 

transmite :
Intr-un meci internațional de 

hochei pe gheață care s-a desfășu
rat pe patinoarul de iarnă din O- 
pava, echipa cehoslovacă Tatnan O- 
pava a dispus de echipa selecționa
tă a orașului Budapesta cu scorul 
de 10-2.

■ La campionatele pan america
ne, în cadrul categoriei semi grea, 
— la haltere — Connor (SUA) a 
realizat 143,5 kg. la proba împins 
stabilind un nou
Iată
100
11,5;
200
lungime : Range 8,03 m și Bennet 
8,01 m.

record mondial, 
cîteva rezultate La a/tletism: 
m. femei — Barbara Jones 
100 m bărbați: Richards 10,3; 

m. bărbați: Richards 20,7;

■ Duminică s-a 
Krefeld (Germania 
meciul internațional 
sală dintre echipele

<tesfășurat la
Occidentală) 

de handbail tn 
Danemarcei și

■ Duminică se desfășoară la 
Paris tradiționalul cros organizat 
de ziand l’IIumanite. La întrecerea 
masculină participă cîțiva din ceî 
mai buni alergători de fond din 
lume: Kut. Zatopek. Kovacs, Chro
mic, Anufriev și alții. Probi mas
culină se desfășoară pe o distanță 
de 10 km. La probele fenfniie par
ticipă Oikolenko, Mullerova, Kazi 
și multe ahe atlete dc valoare 
mondială. întrecerile se vor dispu
ta pe o distanță de 2 km.
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